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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI  
PÕHJENDATUD ARVAMUS  
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 

1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega 

maapiirkondades 

 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Rootsi Riksdag on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud ettepaneku 

kohta võtta vastu määrus. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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LISA 

Rootsi Riksdagi transpordi- ja sidekomisjoni (edaspidi transpordikomisjon) arvamus  

2016/17:TU7 

 

Hinnang subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamisele  

Euroopa Komisjoni ettepanekus internetiühenduse  

edendamise kohta maapiirkondades 

 

 

Kokkuvõte 
 

Transpordikomisjon hindab käesolevas arvamuses Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades 

(COM(2016)0589). 

Kuna ettepanek sisaldab ebaselgeid kohti, mis on tingitud hinnangu puudumisest pikaajalise 

mõju kohta, muu hulgas ettepaneku mõju kohta konkurentsile ja tulevasele 

rahastamisvajadusele, ja mis seeläbi tekitavad kahtlusi Euroopa Komisjoni põhjenduste 

suhtes, leiab transpordikomisjon, et ettepanek ei vasta subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtetele. 

Transpordikomisjon soovitab seetõttu Rootsi Riksdagil esitada Euroopa Parlamendi ja 

Euroopa Komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse kooskõlas 

Riksdagi kodukorra määruse 10. peatüki paragrahviga 3. 

 

 

Hinnatav ettepanek: 

Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse 

edendamisega maapiirkondades (COM(2016)0589) 
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Üksikasjad 

 

Reguleerimisese ja menetluse ettevalmistamine 

 

Rootsi Riksdagile on antud võimalus esitada põhjendatud arvamus Euroopa Komisjoni 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega 

maapiirkondades (COM(2016)0589). Parlamendiliikmed otsustasid istungil suunata Euroopa 

Komisjoni ettepaneku transpordi- ja sidekomisjonile 6. oktoobril 2016. Põhjendatud arvamuse 

esitamise tähtaeg on 30. november 2016. 

Ettevõtluse, energia- ja kommunikatsiooniministeerium esitas 19. oktoobril 2016. aastal 

seletuskirja (2016/17:FPM15), milles esitati valitsuse seisukoht ettepaneku subsidiaarsuse 

põhimõttele vastavuse kohta ning milles anti täiendavat teavet transpordikomisjoni 10. 

novembri koosolekul käsitletud teemade kohta. Kõnealune ministeerium esitas 11. novembril 

täiendava seletuskirja, milles esitati täiendavat teavet ettepaneku subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsusega seotud aspektide kohta. 

 

Taust 

 

Võttes arvesse praegust paradigma muutust digitaalsektoris, tegi Euroopa Komisjon teatises 

„Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ (COM(2015)0192) ettepaneku vaadata 2016. aasta 

jooksul põhjalikult läbi elektroonilise side raamistik. Läbivaatamise tulemusel koostati 

ettepanek võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik 

(COM(2016)0590), mis sisaldab uut, asukohast sõltumatu ja piiranguteta ühenduvuse 

eesmärki. Ettepanekus sätestatakse, et kõikidel ELi kodanikel on õigus taskukohase hinnaga 

toimivale internetiühendusele vähemalt määratud asukohtades. Ettepanekut täiendab teatis 

„Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna 

poole“ (COM(2016)0587), milles Euroopa Komisjon määrab kindlaks kolm ühenduvusega 

seotud strateegilist eesmärki, mis tuleb täita hiljemalt aastaks 2025. Üks eesmärk on, et kõik 

tõelised sotsiaal-majanduslikud liikumapanevad jõud, avalike teenuste osutajad ja 

intensiivsemalt digilahendusi kasutavad ettevõtted saaksid juurdepääsu gigabiti 

internetiühendusele. Teatises viitab Euroopa Komisjon käimasolevale digitaalsele 

üleminekule ning tõdeb, et üleminekuga kaasnevat täielikku majanduslikku ja sotsiaalset kasu 

on võimalik saavutada ainult siis, kui Euroopa suudab tagada väga suure läbilaskevõimega 

võrkude laialdase kasutuselevõtu nii maa- kui ka linnapiirkondades kogu ühiskonna lõikes. 

Käesolevas arvamuses käsitletav ettepanek internetiühenduse edendamise kohta 

maapiirkondades on vaadeldav täiendusena ettepanekule kehtestada Euroopa elektroonilise 

side seadustik ning seejuures on tegu ühega mitmest ühenduvuse eesmärgi täitmiseks võetud 

meetmetest. Ettepanekuga soovitakse muuta Euroopa ühendamise rahastus 

telekommunikatsiooni õigusraamistikku, tehes muudatusi määrustes (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014, et edendada internetiühendust maapiirkondades. 

Praegu võimaldab Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni õigusraamistik vaid 

piiratud sekkumist lairibavõrkude toetamiseks. Euroopa ühendamise rahastust rahastatakse 

koostöös Euroopa Investeerimispangaga vaid väikest osa rahastamisvahendite loomisest liidu 

tasandil. Euroopa ühendamise rahastu määrus ja suuniste määrus ei sisalda aga toetust avaliku 

missiooniga üksustele kohalike traadita side juurdepääsupunktide loomiseks. 

Euroopa Komisjon märgib, et kuna avalikud teenused kolivad üha enam võrgukeskkonda, on 

haldusasutustel vaja gigabitiühenduvust, et tagada teenuste sujuv osutamine kodanikele ja 
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ettevõtjatele. Gigabitiühenduvus on samuti oluline transpordisõlmedele, kuna uued 

rakendused hõlbustavad ühendvedude kasutamist. Lisaks võib juurdepääs internetile WiFi-

ühenduse kaudu sellistes juurdepääsukohtades nagu raamatukogud, haiglad ja koolid 

edendada teadmisi gigabiti internetiühenduse kohta ja nõudlust selle järele. 

 

Määruse ettepaneku põhisisu 

 

Ettepanek sisaldab muudatusi Euroopa ühendamise rahastus telekommunikatsiooni 

õigusraamistiku kohta, et võimaldada kohalike traadita side juurdepääsupunktide loomist 

ühiskondlikes keskustes. Euroopa Komisjoni arvates on sellised kohad näiteks põhi- ja 

keskkoolid, raudteejaamad, sadamad ja lennujaamad, kohalikud omavalitsushooned, 

ülikoolid, teaduskeskused, arstikabinetid, haiglad ja staadionid. Täpsemalt nähakse 

ettepanekus ette rahastamismehhanism, millega toetatakse avaliku missiooniga üksusi, et 

tagada tasuta kohalik traadita internet (WiFi). Rahastamist pakutakse vaid sellistes 

tingimustes, kus puudub suure kiirusega lairibaühendust pakkuv juurdepääsupunkt. Selle 

tagamiseks, et piiratud ressurssidega kohalikud kogukonnad oleksid samuti kaasatud 

digitaalsel ühtsel turul osalemisse, loetakse toetuskõlblikeks kuludeks kuni 100% 

kogukuludest. Kuna üksikmeetmetele antav toetus jääb allapoole 60 000 eurot 

(finantsmääruses sätestatud madala maksumusega toetuse piirmäär), ei prognoosita 

ettepaneku olulist mõju konkurentsile. Euroopa Komisjon usub ka, et iga juurdepääsupunkti 

piiratud leviala aitab tagada, et selline pakkumine ei moonuta konkurentsi. Ettepanek on 

tähtajaline ning see kehtib ajavahemikus 2017–2020. Kokku 70 miljonit eurot paigutatakse 

ümber Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsioonisektori jaoks ajavahemikuks 2017–

2019 kavandatud summade piires ja 50 miljonit eurot kantakse telekommunikatsioonisektori 

rahastamispaketti. 

Ettepaneku eesmärk on edendada internetiühendust maapiirkondades ja aidata kaasa paremale 

integreerumisele digitaalsel ühtsel turul. Euroopa Komisjon loodab, et ettepaneku abil 

rajatakse ühenduvus tuhandetes kohtades ja et pikemas perspektiivis toetatakse sellega 

avaliku sektori asutuste pakutava teenuste, rakenduste ja tootevaliku suurendamist elanike 

jaoks. Pakutavate teenuste täiendamisele lisaks oodatakse, et ettepanek suurendab kasutajate 

teadlikkust gigabitiühiskonnast ja parandab nende IT-oskusi. Ühtlasi leiab Euroopa Komisjon, 

et ettepanek aitab stimuleerida suuremat nõudlust lairibaühenduse järele. 
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Transpordikomisjoni hinnang 

 

Subsidiaarsuse põhimõttele vastamise hindamise alus 

 

Subsidiaarsuse põhimõte on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Nimetatud artikli 

kohaselt võtab liit valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, meetmeid ainult 

niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada kavandatava meetme 

eesmärke, kui kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu 

tasandil. Lissaboni lepingu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise 

protokolli kohaselt edastavad Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu oma 

seadusandlike aktide eelnõud riikide parlamentidele, et nad saaksid kujundada oma seisukoha 

eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastamise kohta. Riksdagi kodukorra 10. peatüki 

paragrahvi 3 kohaselt peab Riksdag hindama, kas seadusandlik akt on vastuolus nimetatud 

põhimõttega. 

Kui riigi parlament leiab, et eelnõu on nimetatud põhimõttega vastuolus, on tal õigus esitada 

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale 

põhjendatud arvamus. Põhjendus tuleb edastada kaheksa nädala jooksul alates päevast, mil 

eelnõu on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes. 

 

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine 

 

Euroopa Komisjoni hinnang 

 

Euroopa Komisjon leiab, et ettepanek vastab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele 

ning et selles käsitletakse vaid üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke, nagu on 

määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 170. 

Euroopa Komisjoni arvates aitab ettepanek kaasa sellise elektroonilise side siseturu 

saavutamisele, kuhu on kaasatud kõik, k.a maapiirkonnad. Euroopa Komisjon märgib, et 

liikmesriigid üksi ei suuda täielikult saavutada kogu ELi hõlmavat kõrge kvaliteediga traadita 

ühendust. Selle põhjuseks on strateegia puudumine kogu liidus tasuta traadita ühenduvusele 

juurdepääsu edendamise kohta ja selle mõju maapiirkondade vajadustele on ebasoodne. 

Praegused projektid on killustunud, mis põhjustavad ebatõhusust. Euroopa Komisjon leiab, et 

ettepanek võimaldab optimeerida kulusid ning suurendada majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust liidus. Suureneb ka Euroopa lisaväärtus tänu kasutuselevõetud 

taristule, mis võimaldab digitaalteenusetaristute kaudu juurdepääsu üleeuroopalistele 

koostalitlusvõimelistele ühishuviteenustele. 

Euroopa Komisjon rõhutab ka, et meetme ettepanek on proportsionaalne. See sisaldab vaid 

toetust väikesemahulistele projektidele avalikus keskkonnas piiratud võrgu loomiseks. 

Toetuse piiratud olemust arvestades ei eeldata, et sel oleks negatiivne mõju konkurentsile. 

Teisalt eeldab Euroopa Komisjon, et ettepanekul on positiivne mõju ja et pikemas 

perspektiivis toetab see suurendatud juurdepääsu kaubanduslikele pakkumistele. 

 

Valitsuse hinnang 

 

Valitsus väljendab kahtlust Euroopa Komisjoni koostatud hinnangu suhtes, mis käsitleb 

ettepaneku vastavust subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele. Valitsuse arvates on 

juurdepääs elektroonilisele sidele oluline demokraatlikust seisukohast, kuid valitsusele teeb 

muret, et Euroopa Komisjon ei ole hinnanud meetme pikaajalist mõju ja ulatust. Selle asemel 
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tõdeb Euroopa Komisjon, et elektroonilise side õigusraamistiku läbivaatamisele eelnenud 

avalike konsultatsioonide käigus selgus, et avaliku sektori asutused ja üksikisikud toetavad 

WiFi-võrkude loomist avalikus ruumis. Valitsus leiab, et Euroopa Komisjon oleks pidanud 

põhjalikumalt uurima ettepaneku mõju tulevasele rahastamisvajadusele ning ka konkurentsile 

ja turuosaliste investeerimismotivatsioonile. Mõjuhinnangu puudumise tõttu on valitsusel 

raske hinnata, kas Euroopa Komisjoni hinnang subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõttele vastavuse kohta on täpne. Kuna ettepanek on piiratud, siis valitsus tunneb muret, 

kas meetmega on võimalik saavutada soovitud tulemust. 

 

Transpordikomisjoni seisukoht 

 

Transpordikomisjon leiab, et Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk – edendada 

maapiirkondades internetiühendust – on positiivne. Sarnaselt Euroopa Komisjoniga leiab ka 

transpordikomisjon, et juurdepääs kõrge kvaliteediga ühendusele on väga tähtis ja seda 

kõikide, k.a maapiirkondade jaoks, kuna selle abil suureneb kaasatus ja seeläbi täidetakse 

olulist demokraatlikku funktsiooni. Lisaks leiab transpordikomisjon, et digitaalset arengut 

tuleb toetada, et kohalikel omavalitsustel ja ettevõtjatel oleks võimalus töötada välja suur 

valik digitaalseid teenuseid, rakendusi ja tooteid oma elanike ja klientide jaoks. 

Mis puutub ettepaneku vastavusse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele, leiab 

transpordikomisjon siiski, et Euroopa Komisjoni põhjenduse täpsust on raske hinnata. 

Transpordikomisjon seab kahtluse alla Euroopa Komisjoni otsuse mitte hinnata meetme 

pikaajalist mõju ja ulatust. Transpordikomisjoni arvates ei piisa sellest, kui toetutakse 

ainuüksi muude seadusandlike ettepanekute (Euroopa elektroonilise side seadustiku loomine 

ja teatis Euroopa gigabitiühiskonna kohta) ettevalmistamise raames ellu viidud 

mõjuhinnangule ja avalikule konsultatsioonile. 

Kuna ettepanek hõlmab piiratud ajavahemikku, leiab transpordikomisjon, et Euroopa 

Komisjon oleks pidanud uurima põhjalikumalt ettepaneku pikaajalist mõju tulevasele 

rahastamisvajadusele. Sarnaselt valitsusega kahtleb transpordikomisjon, kas eraldatav 

rahastus ja seeläbi ettepanek on piisav, et täita elektroonilise side siseturuga seotud eesmärki, 

millele Euroopa Komisjon viitab oma hinnangus subsidiaarsuse kohta. 

Transpordikomisjon on samuti arvamusel, et Euroopa Komisjoni eeldust, et ettepanek ei 

mõjuta negatiivselt konkurentsi, oleks tulnud põhjalikumalt uurida. Ettepanek võimaldab 

avaliku missiooniga üksustel saada majanduslikku toetust projektide rahastamiseks kohtades, 

kus juba eksisteerib mobiilne lairibavõrk, millele pääseb juurde turuosalejatelt tellitud teenuse 

kaudu. Euroopa Komisjoni arvates on meede proportsionaalne selle eesmärgi suhtes tänu 

projektide väikesemahulisusele. Transpordikomisjon tunneb siiski muret, et kui toetust 

kasutatakse liiga suures ulatuses, võib see hakata moonutama konkurentsi ja mõjutada 

negatiivselt turuosaliste investeerimismotivatsiooni. Seda arvestades juhib transpordikomisjon 

tähelepanu ka asjaolule, et nii konkurentsiraamistik kui ka lairibaühenduse leviala on 

liikmesriigiti erinev. Selleks et lugeda ettepanek subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõttele vastavaks, leiab transpordikomisjon, et Euroopa Komisjon peaks tegema 

põhjaliku mõjuhinnangu, võttes arvesse liikmesriikide erinevaid turuolukordi. 

Kuna ettepanek sisaldab ebaselgeid kohti, mis on tingitud pikaajalise mõju hinnangu 

puudumisest ja mis seeläbi tekitavad kahtlusi Euroopa Komisjoni põhjenduste suhtes, leiab 

transpordi- ja sidekomisjon kokkuvõttes, et ettepanek ei vasta subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõttele. 
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1. LISA 

Loetelu hinnatud ettepanekutest 

 

Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse 

edendamisega maapiirkondades (COM(2016)0589) 

 

2. LISA 

Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus 

 

Riksdag leiab, et Euroopa Komisjoni ettepaneku (millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 

seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades) eesmärk – soodustada kõrge 

kvaliteediga internetiühendust ühiskondlikes keskustes – on positiivne. Riksdag on Euroopa 

Komisjoniga ühel meelel, et juurdepääs internetiühendusele on väga tähtis ja seda kõikide, k.a 

maapiirkondade jaoks, kuna selle abil suureneb kaasatus ja seeläbi täidetakse olulist 

demokraatlikku funktsiooni. Lisaks leiab Riksdag, et digitaalset arengut tuleb toetada, et 

kohalikel omavalitsustel ja ettevõtjatel oleks võimalus töötada välja suur valik digitaalseid 

teenuseid, rakendusi ja tooteid, millest saaksid kasu nii nende elanikud kui ka kliendid. 

Mis puutub ettepaneku vastavusse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele, leiab 

Riksdag siiski, et Euroopa Komisjoni põhjenduse täpsust on raske hinnata. Riksdag seab 

kahtluse alla Euroopa Komisjoni otsuse mitte hinnata esitatud meetme pikaajalist mõju ja 

selle ulatust. Riksdagi arvates ei piisa sellest, kui toetutakse ainuüksi muude seadusandlike 

ettepanekute (Euroopa elektroonilise side seadustiku loomine ja teatis Euroopa 

gigabitiühiskonna kohta) ettevalmistamise raames ellu viidud mõjuhinnangule ja avalikule 

konsultatsioonile. Kuna ettepanek hõlmab piiratud ajavahemikku, leiab Riksdag, et Euroopa 

Komisjonil oleks tulnud põhjalikumalt uurida ettepaneku võimalikku pikaajalist mõju 

tulevasele rahastamisvajadusele. Sarnaselt valitsusega kahtleb Riksdag, kas eraldatav rahastus 

ja seeläbi ettepanek on piisav, et täita elektroonilise side siseturuga seotud eesmärki, millele 

Euroopa Komisjon viitab oma subsidiaarsuse hinnangus. 

Riksdag on samuti arvamusel, et Euroopa Komisjoni eeldust, et ettepanek ei mõjuta 

negatiivselt konkurentsi, oleks tulnud põhjalikumalt uurida. Ettepanek võimaldab avaliku 

missiooniga üksustel saada majanduslikku toetust projektide rahastamiseks kohtades, kus juba 

eksisteerib mobiilne lairibavõrk, millele pääseb juurde turuosalejatelt tellitud teenuse kaudu. 

Euroopa Komisjoni arvates on meede proportsionaalne selle eesmärgi suhtes tänu projektide 

väikesemahulisusele. Riksdag tunneb siiski muret, et kui toetust kasutatakse liiga suures 

ulatuses, võib see hakata moonutama konkurentsi ja mõjutada negatiivselt turuosaliste 

investeerimismotivatsiooni. Seda arvestades juhib Riksdag tähelepanu ka asjaolule, et nii 

konkurentsiraamistik kui ka lairibaühenduse leviala on liikmesriigiti erinev. Selleks et lugeda 

ettepanek subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele vastavaks, leiab Riksdag, et 

Euroopa Komisjon peaks tegema põhjaliku mõjuhinnangu, võttes arvesse liikmesriikide 

erinevaid turuolukordi. 

Kuna ettepanek sisaldab ebaselgeid kohti, mis on tingitud pikaajalise mõju hinnangu 

puudumisest ja mis seeläbi tekitavad kahtlusi Euroopa Komisjoni põhjenduste suhtes, leiab 

Riksdag kokkuvõttes, et ettepanek ei vasta subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele. 


